Johan Bernhard Karlsson f. 1886-04-18 i Långtora, Uppland
Biografi

Bernhard, Judit och Eva c:a 1916
Fotograferat i Ottilia Zetterlöfs atelje, Enköping.
Lästips
Vid varje källhänvisning löpande i texten finns sifferhänvisning, t.ex. [30] , till utförlig källförteckning i
dokumentets slut. De är klickbara med dubbelklick.

Inledning
Min morfar Bernhard kom till världen med mycket begränsade framtidutsikter men arbetade sig upp
till självförsörjning med familjens hjälp till familj med 4 barn på liten gård, Granlund i Litslena, som
han själv ägde.
Jag skall här försöka teckna hans liv så som jag kunnat utforska det från släktforskning, från muntlig
tradition i släkten och lite från mina egna minnen.
Bernhards mor, Anna Lovisa Karlsdotter, kom aldrig ur "pigträsket". Hon var piga på c:a 15 olika
ställen i Uppland innan hon dör 1896 på Enköpings sjukhus i kräfta, drygt 40 år gammal och ogift.
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Bernhard får två bröder
Bernhard föds 1886-04-18 och döps 1886-05-02 till Johan Bernhard i Långtora, Uppland. [1] Moder
Anna Lovisa är då piga i Prästgården hos komminister Buréus . [2] Fader har i traditionen uppgivits
vara en bondson från Litslena, Karl Johan Halling, då blott 20 år gammal. Han är dräng i Prästgården
under aktuell tid. Bevis för faderskapet finns numera efter min DNA-testning 2018 som beskrivs mer
nedan.
I "slankveckan" (sista veckan i oktober) 1886 följer Bernhard med sin mor till ny pigtjänst hos ett
barnlöst par Wallén i Wallby också i Långtora socken. [3] Under 1888 gör Lovisa en kort utflykt (15/11
– 19/11 !) till Råby, Biskopskulla. [4] Åter i Långtora föds 1890-05-19 hennes andra son Johan Sigfrid.
[5] Johan Sigfrid döps i Långtora. I alla senare handlingar anges att Johan Sigfrid är född i
Biskopskulla men han finns inte i födelseboken där. Ett av vittnena vid dopet är Emma Josefina
Halling f. 1867 i Litslena. Hon är gift med Lars Johan Hedlund i Råby, Biskopskulla. (Inflyttade till
Biskopskulla 1889-11-29 från Prästgården i Långtora.) Emma Josefina Halling är ”halvfaster” till Johan
Bernhards fader Karl Johan Halling f. 1866. Kanske det är en Halling igen som är fader till Johan
Sigfrid och hon tar lite ansvar för detta?

Antavla för Bernhards mor och bröder.
Lovisa och sönerna bor flera år i Långtoraby Nr 2 som ägs av bonden och kyrkvärden Anders Gustav
Jansson född i Biskopskulla 1843. [6] . Hon får då också titeln "Förra pigan" och anteckningen
”befriad” troligen från arbete och med bidrag från fattigvården.
När Lovisa är gravid för tredje gången är Bernhard på "utflykt" till Ekerö. Från 1895-05-29 till
1895-10-15 är han hos den förmente fadern vid Menhammar på Ekerö. [7] Detta fynd gjorde jag så
sent som i september 2011:
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Från husförhörslängd Ekerö 1894-1899 sid. 290 [7]
Husförhörslängden visar att han denna tid varit hos Hallings familj och dessutom fått titeln
"Fosterson". Detta är mitt då starkaste indicium för att Karl Johan Halling är min morfarsfar.
På 1940-talet gjordes en bokserie med titeln Sveriges Bebyggelse (Bokförlaget Hermes) i många
band. I den Upplands-del som innehåller gården Granlund står en liten personhistoria om Johan
Bernhard Karlsson. Den har han troligen själv uppgivit. Som hans fader anges där Johan Halling.
Också detta är ett starkt indicium på faderskapet.
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Hösten 2017 bestämmer jag mig för att göra genealogisk DNA-test hos firman "Family Tree DNA".
Testet heter "Family Finder" och testar vissa delar av det autosomala DNA:t. Jag får resultatet
2018-01-24. Det blir en första stark träff hos en kvinna som också har presenterat sin släkttavla.
(Shared Centimorgans 205 och Longest Block 63). Jag ser snart att hennes morfarsfar är Karl Johan
Halling född i Litslena 1866. Det är också tills nu min förmodade morfarsfar. Jag tar kontakt med UllaBritt och blir inbjuden till Hallingsläkten! Faderskapet ser jag därmed som bevisat ! Detta säger dock
inget om de andra två brödernas fäder.
Våren 2019 går jag vidare med min DNA-utvärdering och överför mina resultat från Family Tree DNA
till firman My Heritage. Dock utan att betala till dem och därmed kan jag inte analysera vidare.
Där är starkaste träffen för en man Lou Jägerup. Sammanlagt gemensamt DNA är
93 cM och längsta gemensamma block 32 cM. I början av maj får jag kontakt med hans dotter
Beatrice som verkar sköta DNA-analysen. Hon ger mig tillträde till deras släktträd i My Heritage.
Lou Jägerups farmorsmor Maria Karolina Halling född 1873-02-02 var bror Karl Johan Halling född
1866-06-13 i Litslena. Han är också min morfarsfar vilket med detta styrks ytterligare. Ytterligare en
DNA-träff under 2020 har bekräftat släktskapet.
Moder Lovisa dör
Lovisa bor kvar i Långtora by Nr 2 när tredje sonen Karl August föds 1895-09-01 men hans födelse är
registrerad i födelseboken i Skäfthammars socken. [8] Där står att modern är från Råby i Långtora
socken. Med tre minderåriga barn så är hon troligen på något sätt försörjd av fattigvård.

Husförhör Långtora by Nr 2, 1891-1895. [6]
När yngsta och tredje sonen Karl August är blott 1 år blir Lovisa sjuk och intagen på Enköpings
lasarett. Hur då sönerna tas om hand är oklart. Johan Bernhard är 10 år och Johan Sigfrid 6 år.
Lovisa dör 1896-09-11 på Enköpings sjukhus. [9] Knappt 2 månader senare 1896-11-03 dör Karl
August i bröstsjukdom. [10] Vem som då hade vårdnaden om honom är oklart.
Bröderna föräldralösa
Nästa gång jag i kyrkböckerna hittar de två bröderna är 1897-02-03 då de av Långtora fattigvårdsstyrelse är "Utackorderade" till Anders Krantz familj i Backabo under Nysätra Prästgård. [11] Familjen
har redan 5 äldre barn men tar hand om ytterligare två. Här blir de bara kvar till 1897-11-07. Muntlig
tradition i släkten är att Bernhard senare i livet hade mycket samarbete med "Krantzens" två söner
som var bergsprängare. Där bör ha funnits mer kontakt än bara under detta år.
Nu skiljs bröderna åt. Johan Sigfrid i släkten kallad Fritz får ett eget öde. Han förblir ogift och arbetar
på många jordbruk som dräng eller ladugårdkarl. Han bor i närliggande församlingar till Långtora hela
livet och dör i Gryta 1967.
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Bernhard utan anhöriga från 11 års ålder
Bernhard kommer till Långtoraby Nr 1 i november 1897 där han under titeln "Gossen" troligen får
göra drängjobb bara 11 år gammal. [12] Ägare av gården (1/4 mtl rusthåll) är Erik Wilhelm Medin.
Hans hustru dör 1898 och hushållet sköts av pigor. Någon ställföreträdande mor har nog inte
Bernhard. Bernhard blir kvar här till 1902. 1900 har han avancerat till "Dränggosse".
Bernhard konfirmeras 1900-05-27 i Långtora tillsammans med 11 andra konfirmander. [13] Alla
utom Bernhard har fader angiven men hans ruta är tom.
1902-1904 är Bernhard dräng i Lygnesta Nr 1, Långtora. Därefter är han dräng till 1907 i Nysätra
socken på gården Åloppe Nr 1 med August Viktor Kjellén som ägare. [14] 1907 är han antecknad som
frånvarande och uppförd i husförhörets lista på "Obefintliga". Han återkommer en tid till Åloppe men
flyttar i december 1908 till Flen.
Bernhard anländer till Hornsunds Säteri utanför Flen 1908-12-05. [15] Han får titeln Fodermarsk på
godset som ägs av greve Gustaf Wilhelm Wachtmeister. Enligt husförhörslängden anländer från Östra
Ryd på Bogesundslandet till hans sällskap 1909-04-12 hans fru Judit Maria Sundström och en dotter
Eva Linnéa. Hur har detta gått till?
Johan Bernhard Karlsson och Judit Maria Sundström gifter sig i Östra Ryd 1908-12-27. [16] Judit, min
blivande mormor, är då redan gravid i 5:e månaden. Det uppenbara är att Bernhard under sin
"obefintlighet" från Nysätra har träffat och även kommit mycket nära Judit redan i juli-augusti 1908.
Var han då hos Kronlunds?
Grosshandlare Kronlund
Här måste beskrivas en viss grosshandlare i linnevaror Carl August Verner Kronlund f. 1865 i Skövde
och hans maka Elin Augusta Elisabeth född von Hall 1872. Om man söker info idag via Google får man
veta att han var med att vinna silver i svenska laget i curling vid OS i Chamonix 1924. Han är ännu
idag den äldste vinter-OS-medaljören någonsin (58 år och 155 dagar). Hans profession var
företagare/grosshandlare i företaget AB Linnesöm i Stockholm.
Bernhards blivande maka Judit Maria Sundström föds 1887-12-05 och växer upp på torpet Tornboda
under Bogesunds gård på Vaxholmslandet. Jag har berättat mer i hennes egen biografi. Tornboda
finns ännu i släktgrenen Sundströms ägo.
Granne med Tornboda, berättades av min mor, fanns ett sommarställe för en stockholmsfamilj:
grosshandlare Carl A. Kronlund och hans fru Elin Augusta Elisabeth född von Hall. Judit blev lite
lillpiga åt dem. De hade av vad som berättats t.ex. höns som skulle skötas när de var i stan.
(Göran Sundström som äger Tornboda idag har inte hört om denna tradition.)
Relationen utvecklades till en vänskap. Under många år framöver, även sedan Judit lämnat Tornboda,
skriver Elin Kronlund vykort till Judit. Jag har flera av dessa i min ägo.
Det finns också tradition att Bernhard och Judit träffades hos Kronlunds i Frescati, Stockholm. Jag har
inte kunnat bekräfta att Kronlunds någonsin var bosatta i Frescati. Snarare bor de i Saltsjöbaden Nr
40A under 1902 -1908.
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Familjen bildas
Dottern Eva Linnea föds 1909-03-04 och döps 1909-04-12 i Flen. [17]
Hon bär då en dopklänning som är en gåva från Kronlunds. Denna dopklänning har sedan använts till
många barn i tre generationer. Den finns f.n. som disposition hos oss i Linköping. Jag har påbörjat en
skriven historik också för klänningen.

Författaren iförd dopklänningen med mor Ingeborg 1943
Källorna är lite förvillande beträffande var familjens tre delar befinner sig i början av april. Men i
slutet av april 1909 är de samlade på Hornsunds gård vid Nyköping. [18]
Åter till familjen Bernhard Karlssons slingrande öden innan de blir bofasta i Granlund.
Familjen blir kvar på Hornsund vid Flen endast till slutet av året. Ny flytt 1909-10-18 till Hofra vid
Nyköping, Helgona församling där Bernhard blir stallförman. [19] Nästa flytt 1910-10-10 till
Överjärna. [20, 21] Nu heter gården Ene, även här är han stallförman. Ny flytt 1912-10-30 till
Toresunds församling och ett säteri med namn Herrestad. [22] Här är Bernhard Kusk i 2 år. 1914 flytt
till Håtuna församling och Markeby. [23] Här bor de drygt en månad och Bernhard tituleras
statdräng. 1914-11-31 anländer den lilla familjen till Häggeby församling, nära Skokloster. [24] Här
blir de kvar i drygt 6 år men med olika bostadsorter. Först bor de vid Värsta där Bernhard först är
ladugårdskarl och senare "lösarbetare". Efter hela 3 år där flytt inom församlingen till Nederhassla
och en plats som heter Nöjet. [25] Nu är Bernhards titel jordbruksarbetare för "Andersson i
Överhassla". 1919 flyttar de till Överhassla och en plats som heter Nybygget. [26, 27] Där föds en
andra dotter Ingeborg Maria 1919-06-30 som senare blir min mor.
Här sker någon förmedling av ovan nämnde grosshandlare Kronlund igen. För Överhassla står
Kronlund som ägare. Det måste vara en förmedling av Kronlunds att de hamnar här. Men det går inte
att utforska. Följande har jag funnit hos en annan forskare på
http://www.sandviksgard.nu/ofver_hassla.htm (länken inte längre användbar 2021) :
Carl Kronlund ägde gården 1918 till 1927, han köpte tillbaka större delen av den mark som styckats
av 1908. Vidare köpte han lägenheten Ängsbacken nr 1 eller Viksjö 7:2 av Brahe på Skokloster.
Genom de här affärerna kom gården att bli nästan lika stor som den varit före delningen. Vid
intervjuer med gamla Häggebybor uppges ”att Kronlund var en bra karl men han blev kringstulen av
sina anställda, så att han blev tvungen att sälja”.
6

Genom sökning i ”Historiska kartor” hos Lantmäteriet har jag funnit två ärenden om markköp inom
Överhassla gård 1919. Avskrift av den ena handlingen finns nedan. Transaktionen har bevittnats av
J. B. Karlsson och Judit Karlsson som måste vara min morfar och mormor.

Bernhard tycks ha varit på arbete på annan ort ibland. I den vykortssamling jag har efter mormor
Judit finns också vykort från Bernhard. Nedan ett vykort från Tärnsjö, troligen mellan Uppsala och
Gävle, avsänt 1920-09-21. Bernhard bekymrar sig för potatisen vid Nybygget.
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Bernhard är tydligen borta från hemmet längre tider. Här är nästa kort 8 dagar senare från Tärnsjö
och han är fortfarande bekymrad för potatisen.

Bofasta i Granlund, Litslena
1921 har en ny och som det visar sig varaktig plan dykt upp. Bernhard köper torpet Granlund i
Litslena. De flyttar dit 1921-03-31. Hur detta initierades och finansierades är för mig en gåta.
Var åter grosshandlare Kronlund inblandad? I husförhörslängderna för Litslena 1914-1925 står
Bernhard som "Lägenhetsägare". [28,29] Ägandet bevisas av följande.
Hos Arkiv Digital har jag funnit Lagfarten för Granlund i boken CIIIa:5 för Trögds Häradsrätt. [30]
Nedan kopia från denna.

Här framgår att Granlund var en avstyckning på 985 ha dels 1/3 mtl från fastigheten Skolsta Nr 1 och
3/8 mtl från Skolsta Nr 2. Lagfarten ansöktes 1921-04-08.
8

Granlund blev efter allt flackande en varaktig bosättning för familjen som också växte. Efter vad min
mor Ingeborg berättat var väl livet ekonomiskt begränsat men inte fattigt. Granlund hade en del
odlingsbar mark, skog och där fanns några kor, många höns, och en häst. Bernhard gjorde också
dagsverken hos andra bönder i trakten och vid vägbyggen.

Granlund c:a 1825. Från vänster Judit, Ingeborg, Bernhard och Bläsen.
1928-05-08 föds sonen Sven Åke. Han kommer aldrig att flytta från Granlund. Dottern Eva gifter sig
1930 med en skräddare i Tillinge och flyttar dit.
1931-12-22 föds den tredje dottern Helga Ingegärd. Familjen blir inte större.

Kopia av Litslena församlingsbok för åren 1926-1931. [29]
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Från livet i Granlund på 30-talet vet jag väldigt lite. Men i mina gömmor finns spår i form av
kvarlämnade brev och papper efter både mormor och mor Ingeborg.
Här nedan är avskrift av ett brev av min blivande mor Ingeborg till Märta i november 1931.
Ingeborg är då drygt 12 år. Judit är då gravid med Helga som föds i december!
Jag tänkte jag skulle skriva och tala om vad vi har gjort i sommar. Det kanske skulle vara roligt för
Märta att få veta. Vi har nämligen fått bra förtjänst och det har heller inte varit så tungt arbete. Vi
har plockat svamp, bär och blommor. Vi började med murklor, det plockade vi bara 5,5 liter och fick
30 öre/liter. När liljekonvaljerna var färdiga plockade vi de. Vi plockade omkring 200 knippor och fick
20, 15 och 10 öre knippan. Plockade även andra blommor. När smultrona var färdiga plockade vi en
20 liter. Men nu sist har vi plockat kantareller, och det mer än Märta kan tro. Det har varit riktigt
rikligt med kantareller i år. Vi har plockat 428 liter och fått 20 öre/liter utom de sista gångerna då vi
fått 35 och 40 öre litern. Vi har sålt åt Gustav Wetterholm och han har torgat i Stockholm.
Kantarellerna har varat ovanligt länge i år. Och liljekonvaljerna var det riktigt gott om. Det har ju
varit ett väldigt pickel att knippa och rensa blommor och svamp, men vi har hjälpts åt mamma och
jag. Men med svampen hjälpte pappa oss med häst och vagn när de var som mest, annars hade vi
fått bära den till Wetterholms. Jag hade ett långt sommarlov och hela dagarna på mig, men nu har vi
börjat skolan igen. Som jag kanske talade om så hade vi en annan magister förra året för magister
Hedlund är i Uppsala. Han hette Gunnar Andersson, men han var mycket klen och är nu dödsdömd, så
vi var dom sista han var hos. Han är bara 26 år och har lungsot. Men nu har vi en ny som heter Arvid
Eng.
Från mormor Judit har jag i behåll en anteckningsbok hon titulerat "Anteckningar från hushållet". I
denna finns recept, kassabok från åren 1924, 1935 och 1936, utgifter för ladugårdbygget och
beskrivning på kvigan Bolan. Där finns också bilagt en lång lista på vänner vars födelsedag hon skall
komma ihåg. Där finns också två pressade fyrklöver.
Avräkningar från 1935 på försålda produkter kan ge en tidsbild på hur man försörjde sig i Granlund.
Under en månad (februari 1935) sålde man alltså smör för kr 12,60 och ägg för kr 6,81. Det låter på
2000-talet inte mycket men i samma bok finns t.ex. utgifter för ett ladugårdsbygge. Där kostar t.ex.
200 st 6-tumsspik kr 3,60 och 1 lass sand kr 13. I januari 1936 köps varor på Konsum för kr 10,95.
Under 1935 sålde man också 3 gödkalvar för 1,30-1,40 kr/kilot samt en gris för 1,50 kr/kilot.
Dessutom 16 kubikmeter asp- och barrved för totalt 40 kr.
Detta ger lite perspektiv på hur man kunde försörja sig på den lilla gården Granlund.
Se handskriften nedan.
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Som kuriosa kopierar jag också beskrivningen på kvigan Bollan:

Detta var kanske en förberedelse inför misstanken att kvigan kunde försvinna eller stjälas.
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Från gamla fotoalbum har jag kopierat följande släktkort :

Från vänster: Judit med Helga på armen, Bernhard, Ingeborg, Eva och Åke. C:a 1935.

Bakre raden från vänster: Ingeborg, Eva, Alfred make till Eva, Bernhard, Judit, Edit syster till Judit.
Främre raden: Åke, Helga och Olle son till Eva. C:a 1938.
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Från vänster: Hästen Bläsen, Eva, Bernhard, Åke, Edit och Judit. C:a 1942.
Bernhard fyller 60 år 1946-04-18. Judit skriver den 4 maj till Ingeborg och berättar om detta :
Kära Ingeborg!
Tack snälla du för brevet, hoppas allt är väl med eder i fortsättningen. Helga har varit dålig sen hon
kom hem men nu är hon kry igen så det är ingen fara med oss. Pappa kan cykla nu så han är väl
bättre men han är fortfarande sjukskriven, och själv tror han inte han blir riktigt bra mer. Så får jag så
hjärtligt tacka eder från 60-åringen för hyllningen. Telegrammet kom så precis på födelsedagen , så
var det ett från Stenliden också. Ester var opp med dem på eftermiddagen sen kom det 2 på lördan
från Olle Sund och Otto Krantz. Så fick han pengar, från oss blev det 60 kr en 10:a från oss var. Edit
skicka också en tia som vi la i ett sedelalbum så fick han ett likadant med 65 kr från grannar och
bekanta. Så fick han 100 kr från vägarbetskamrater med adresser på 40 namn, så fick han 10 kr från
Fina o. Hallbergs, 5 kr från Otto Krantz. Oskar och Greta var var hit på fredagen och gav en tårta, en
tårta fick han av vägmästaren. De var också hit på fredagen. Vi hade bjudningen då på eftermiddan.
Vi var ungefär 30 stycken så vi hade ju flytta ut grejer för att få rum. På torsdags morron väckte vi av
salut som var så kraftig så hela Granlund skaka. Det var Ferdinand (från Asphagen) och Karlsson i
Kjällsta som var så morronkrya. Så när vi hade druckit kaffe och jag hade hunnit mjölka och separera
kom Bolin Karlsson med fru. De hade bila till Nyby. Av dem fick han en fin skjorta med slips. Så hade
de med sig från Linmarks i Träskolan en stor Hortensia med 7 stora blomklasar och 10 kr. Så nog blev
han uppvaktad. En Hortensia med 4 blomklasar fick han av Ferdinand [ägare i Asphagen] och en stor
Acalea från Stabergs och en bukett blommor från de små i Asphagen. Eva var hemma också och
hjälpte oss servera. Så bakade hon fina rulltårtor och småbröd. Vi hade en 7 sorter. Ja det var bara
synd att ni inte var med. Nu har Ester [i Asphagen] ordat så mycke om att hon ville komma till er så vi
har funderat om Helga och hon skulle göra sällskap innan det blir så brått med utsysslor men nu
undrar jag om du är stark så du kan ta emot. Lilla Bengt har ju fyllt 3 år och inte vi har ......
Fortsättningen på detta brev har förkommit.
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Mina egna minnen från morfar Bernhard är suddiga. Jag var mycket hos mormor i Granlund i mitten
av 40-talet. Jag var rekommenderad luftombyte för mina luftrör. Mina minnen från Bernhard är att
han mest låg på sin säng inne i sin kammare och man skulle inte störa honom. Jag minns honom som
snäll men jag hade respekt för honom
Bernhard blev inte så mycket äldre. Hans farhågor besannades. Bernhard dör 1950-09-16 endast 64
år gammal. Han är begravd vid Litslena kyrka där hustru Judit och sonen Åke senare begravdes.
Jag har en kopia av Bouppteckningen från 10 december 1950 i behåll. Där framgår att fastigheten
Granlund 1:1 värderas till 8000 kr. Summa tillgångar är kr 15.929:93. Summa skulder är kr 7.147:20.
Summa behållning i boet är kr 8.782:73.
Judit lever till 1967-08-15. Vår familj är är då på semester vid Viksjön nära Ljungdalen. Vi blir
efterlysta över radio och åker söderut snarast. Sonen Åke tar över gården Granlund. Han lever till
1989-04-12 och då tar hans son Lars-Åke Mikael Bergström över och så är det 2021.
Granlund 2012
Lars-Åke och Susann som då bebodde Granlund 2 hade till augusti 2012 bjudit in till släktträff som
många hade hörsammat. Granlund 2 är en rel. ny villa byggd i slänten norr om gamla brygghuset.
Astrid bodde fortsatt kvar i det gamla huset Granlund 1. Jag gick runt och kände igen många spår från
mina vistelser där som liten pojke.

”Gamla” Granlund från norr. Förr var ingången på södra sidan med en förstuga där det var skafferi.
Se gammal bild från c:a 1925 på sidan 9.
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Från vänster litet förråd som jag fick ha som lekstuga på 40-talet. Dass med två fjös med litet fönster
med tre glas som ljusinsläpp. Förråd för kreatursfoder bl.a havre till hästen. Längst till höger vedbod.

Kallkällare i slänten väster om stora huset. Här fanns potatisen och mormors filbunkar.
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